1. PŘÍBALOVÝ LETÁK

1. PACKAGE LEAFLET

URGO Afty a drobná poranění v dutině ústní

URGO Mouth ulcers & wounds

Sprej je určený pro ošetření aft, zánětů dásní, ústních popálenin a
poranění souvisejících s odstraňováním zubního kamene nebo
nošením rovnátek.
Vhodné pro děti i dospělé (může být použito od věku 3 let), tento
produkt neobsahuje cukr ani alkohol.
Nepálí.

Spray indicated to help treat mouth ulcers, gingivitis, burns and
wounds related to dental procedures scaling and braces.
Ideal for both adults and children (can be used from 36 months),
this product is sugar and alcohoi-free.
It does not sting.

How does URGO Mouth ulcers &. wounds work?
Jak URGO Afty a drobná poranění dutiny ústní funguje?
URGO Afty a drobná poranění dutiny ústní obsahující
nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou (0,5 %) je lékařský
prostředek, který chrání, hydratuje a podporuje obnovu
membrány sliznice dutiny ústní v případě aft nebo drobných
poranění. Výsledkem je úleva bolesti a podpora hojení.

Containing low-molecular weight hyaluronic acid (0.5%), URGO
Mouth ulcers & wounds is a medical device that protects hydrates
and promotes repair of the mucous membranes of the mouth in
the event of mouth ulcers or wounds. As a result it relieves pain
and promotes healing.

Instructions for use:
Instrukce k použití:
Před prvním použití zmáčkněte pumpičku jedenkrát až dvakrát.
Namiřte trysku na ústní poranění a 2x až 3x stříkněte, aby se
vytvořila tenká souměrná vrstva. Pro zajištění ochrany poranění
opakujte minimálně 3x denně. Pro optimální účinnost použijte
sprej vždy po jídle a po čištění zubů.

When using for the first time, prime the pump mechanism by
pressing once or twice. Point the nozzle towards the mouth
wound and spray 2 to 3 times in order to form a thin, even layer.
Repeat at least 3 times per day to ensure continued protection of
the wound. For optimal efficacy, use the spray after meals and
after tooth-brushing.
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Bezpečnostní opatření:

Precautions for use:

Opláchněte trysku teplou vodou, osušte čistým ubrouskem a
složte ji po každém použití.
V případě podráždění nebo přecitlivělosti přerušte léčbu.
Pokud symptomy přetrvávají, konzultujte případ s lékařem.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Děti musí být při používání produktu pod dozorem.
Před použitím zkontrolujte, zda balení nebo láhev nejsou
poškozeny.
Skladujte při teplotě mezi 5°C až 40°C.

Rinse the nozzle with warm water, dry it with a clean paper and
fold back the nozzle after each use.
Stop treatment in the event of irritation or hypersensitivity to the
product and consult a doctor if
symptoms persist.
Keep out of the reach of children.
Use in children must be supervised by an adult.
Check that the packaging and bottle are intact before use.
Store at a temperature of between 5°C and 40°C.

Kontraindikace:

Contraindications:

Děti mladší 3 let.

Children aged under 3 years.

V případě alergie na jakoukoli složku.

In case of allergy to one of the components.
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